
5

Este número da revista Educação, Sociedade & Culturas obedece a um novo modelo de orga-
nização que visa dar uma consistência temática ao conjunto de artigos que a integram. Optou-se,
com efeito, por periodicamente constituir um dossier temático organizado por especialistas de
reconhecido mérito na sequência de uma chamada de artigos específica para o efeito. Na selecção
dos artigos incluídos nesse dossier, procurou-se assegurar tanto a sua qualidade científica como a
complementaridade das problemáticas abordadas relativamente ao tema do dossier.

Sem prejuízo de uma apresentação mais cuidadosa dos artigos, importava realçar que a temá-
tica «Jovens, Percursos e Transições em Instituições e Comunidades Educativas» é analisada num
conjunto de espaços sociais que habitam e são habitados pelos jovens, recorrendo a um conjunto
de metodologias de investigação diversificadas. Estes espaços não dizem apenas respeito à reali-
dade portuguesa, mas alargam-se para a Polónia e para o Brasil. 

Manteve-se na organização da revista a secção «Diálogos sobre o vivido» que integra um artigo
da autoria de Ana Paula Silva – «As marcas da pobreza na infância e na juventude: A situação de
risco entre expectativas e atendimento escolar» – sobre as relações entre exclusão social e exclu-
são escolar, que é particularmente elucidativo da «perversidade» do papel desempenhado pela
escola no combate à exclusão na infância e na juventude.

Tendo por referência empírica o contexto brasileiro, a problemática abordada transcende esta
realidade para ser particularmente minuciosa na análise das dinâmicas socioeducativas produtoras
e reprodutoras dos fenómenos de exclusão no interior, referenciados por Pierre Bourdieu na sua
obra A Miséria do Mundo.

Este número da revista Educação, Sociedade & Culturas integra ainda outros dois artigos que
não têm uma relação directa com o dossier temático. O artigo da autoria de Rafael Rodrigo Muel-
ler, Lucídio Bianchetti e Ari Paulo Jantsch, «Interdisciplinaridade, pesquisa e formação de traba-
lhadores: As interações entre o mundo do trabalho e da educação», propõe-nos uma reflexão
aprofundada e original sobre a notoriedade que tem adquirido a interdisciplinaridade no campo
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da formação e da investigação e a precarização das relações laborais com a consequente desqua-
lificação da noção de qualificação profissional e a ênfase que se tem atribuído às noções de com-
petência e empregabilidade enquanto operadores ideológicos de gestão das relações entre for-
mação e trabalho.

O artigo de Conceição Courela e Margarida César incide sobre o campo da Educação de Adul-
tos, tendo por referencial os efeitos sociais de uma experiência de Educação Ambiental desenvol-
vida com adultos num espaço formal de educação.

Finalmente, pela sua qualidade e pela sua relevância teórica e metodológica, chamamos a
atenção para o artigo «Manifesto pela etnografia», da autoria de Paul Willis e Mats Trondman, que
integra a secção «Arquivo». Este artigo foi publicado em 2002 na revista Cultural Studies: Critical
methodologies e apresenta uma perspectiva histórico-avaliativa dos métodos etnográficos e da sua
inscrição em lógicas de investigação que permitem realçar o papel dos actores na realidade social.
A perspectiva adoptada é particularmente relevante para o aprofundamento da hetero-referenciali-
zação das ciências sociais e humanas relativamente às gramáticas das formas de vida e aos «sabe-
res profanos» que constroem o social.
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